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Our Mission:
Our Lady of Fatima
is our guide to be

a prayerful community
here to cultivate the
Portuguese heritage,

working together
to be a welcoming,

loving,
diverse church

growing disciples
rooted in the

Gospel.

Nossa Missão:
Nossa Senhora de Fátima é 

nossa guia para
formarmos uma

Comunidade orante,
cultivando as tradições 

Portuguesas, trabalhando 
juntos para sermos mais 

acolhedores na diversidade 
das Culturas, no amor ao 

próximo, formando
discípulos enraizados

no Evangelho. 

Confessions - Confissões
• Saturday - Sábado
5:00 p.m.  - 5:50 p.m.
• 1st. Friday - 1ª Sexta-feira
6:00 p.m. - 6:30 p.m.
Or by appointment - Por agendamento

Eucharistic Celebrations
Celebração da Eucaristia
Saturday Vigil Mass - Sábado Vespertina
6:00 p.m. - Português
Sunday - Domingo
8:00 a.m. - Português
9:30 a.m. - Português
11:00 a.m. - English
Monday - Friday
Segunda-feira - Sexta-feira
6:45 p.m. - Português
Holy Days - Dias Santos
8:00 a.m. - English
6:45 p.m. - Português
Holy Hour - Hora Santa:
5:45 p.m. Every First Friday of the month.
12:00 p.m. 1st and 3rd Wednesday of 
the month.
12:00 p.m. 1ª e 3ª Quarta-feira do mês.
Rosary - Terço:
Monday - Friday
Segunda-feira - Sexta-feira
6:20 p.m - Português
Saturday - Sábado
6:30 p.m - Português
The Sacrament of Baptism
Sacramento to Batismo
• Please contact the Office during office 
hours.
• Favor contactar a Reitoria no horário 
da Secretaria.
The Sacrament of Marriage
Sacramento do Matrimônio
• Please contact the Office at least
6 months prior of the wedding.
• Favor contactar a Reitoria no mínimo
6 meses de antescedência.
The Sacrament of the Sick
Sacramento dos Enfermos
• Please contact the Rectory and let us 
know if someone is sick or has been
hospitalized. We can add them to the 
prayer list in the bulletin as requested.
• Favor contactar a Reitoria e nos
informe sobre caso de infermidade ou
internamento hospitalar. Nós podemos 
adc. na lista de orações do bulletin.

Welcome • Bem-vindo
Post-Pandemic - 11th Sunday in Ordinary Time - June 13, 2021

Tina.Atilho@raveis.com
Cell: 203.260.2294

179 North Broad Street, Milford, CT 06460
Ask me about buying a home in Florida

AIR DINAMICS
Specialized in Central Systems

Heating - Ventilation - Air Conditioning
Free Estimates

ph: 203-579-4444

CARLA M. MONTEIRO D.M.D.
Dentista

Falamos Português
1825 Barnum Avenue, Stratford, CT

ph: 203-375-6090

CAMPOS CONSTRUCTION
Residential & Commercial/Free Estimates
Asphalt, Concrete and Excavation/ Fully Insured

5 Roosevelt St., Bridgeport, CT
ph: 203-335-7593

LOUIS A. AFONSO
Advogado

3324 Main Street, Bridgeport, CT
ph: 203-374-2121

MADISON KEG & SPIRITS
Wine, Liquor & Cold Beer

Joao & Ilda Alves
Monday - Saturday 10 a.m. - 9 p.m.; Sunday 10 a.m. - 5 p.m.

917 Madison Ave., Bridgeport, CT
ph: 203-335-4388

LAW OFFICE MARIA G.
LABAREDAS

5218 Main Street, Trumbull, CT
ph: 203-880-5008

EUROPEAN BOUTIQUE
Tudo o que você precisa para

batizados e comunhões
1115 Madison Avenue, Bridgeport, CT

ph: 203-384-8631

THREE T’S LLCTHREE T’S LLC
Installation & Services
Irrigation Contractors

Irmãos Teixeira
ph: 203-336-8152

FALTON JEWELERS
19K, 18K, 14K, Gold, Diamonds, Settings
Jose Falcão - Owner - www.faltomjewelers.com
108 Church St.,Naugatuck, CT 203-729-8693

207 Main St. 06810, Danbury, CT 203-743-6287

BRANCO ELECTRIC, LLC
Commercial e Residential

Berto Branco

ph: 203-220-2204

SAS Drywall LLC
Residential and Commercial

. Sheetrock and Taping

. Acoustic Ceilings

. Metal Framing

Manuel Ferreira 
SASDrywall@gmail.com
Cell: (203 913-3623
Fax: (203) 870-8382

840 South Avenue • Bridgeport  06604
333-0016    334-0410   Fax # 367-8587 

EMAIL nunesauto@aol.com

JOHN M. A. NASCIMENTO, M.D., FACP., FACR.
3203 Main Street, Bridgeport, CT

By Appointment ph: 203-371-0009

OUR LADY OF FATIMA
Bridgeport, CT

Pedimos à nossa comunidade que apoie os
nossos patrocinadores.

O nosso boletim depende deles. Obrigado.

Espaço disponível Maria I. Rosa
MROSA@WEBSTERBANK.COM
CELLPHONE: 203 218-5134

BUSINESS: 203.445.2751
FAX: 203.445.2756

495 MONROE TURNPIKE
MONROE, CT 06468

1638 Capitol Ave,   Bridgeport,   CT 06604
Tel. (203) 368-2828     Cell (203) 913-2341



Weekly Offertory:
  06/06/2021 2020
Sunday Offertory: $ 3,746.00       $ 2,796.00
Online Giving: $    143.60       $    187.59
       __________                  _________

 Total:  $ 3,889.60       $ 2,983.59

Intenções da Missa:
Sábado, 12 de Junho
5:30 p.m. Terço.
6:00 p.m.
–José Salgado - Maria Salgado e família.
–John, Júlia, José e Rosa Afonso - João 
Afonso e Nancy.
–Abel Dias - filhas, Fernanda, Lucinda e 
Maria.
–Tony batista (4º aniv).
–Carlos Costa, John Batista, Tony Batista, 
Eugênio Batista e Antonio Pinto - Maria 
Costa (Zeza).
–Sagrado Coração de Jesus - Alaina 
Santos.
Domingo, 13 de Junho
8:00 a.m.
–Gilda Oliveira - Carlos Oliveira.
–Alberto Gonçalves Santos - Amélia T. 
Santos e filhos.
–João Maria Gonçalves e esposa - Jimmy.
–À Nossa Senhora de Fátima - Maria
Ferreira.
–Armando Câmara, Sr. - Maria Celina 
Camara.
–Elisa Gonçalves e marido José Gonçalves 
- Alzira Duque.
–Intenções de Maria da Cruz.
–São José - Alaina Santos.
9:30 a.m.
–Pro Populo (Para o Povo).
Não aceitamos intenções nesta Missa
11:00 a.m.
–Francisco Duque & family - family & 
friends.
–special intention - Augusta & Ana Maria.
–Sabine Docteur (special intention).
–Ahrael Joy Mayas (special intention).
Segunda-Feira, 14 de Junho
6:20 p.m. Terço.
6:45 p.m.
–João Pires - Maria da Graça Pires.
–Antonio Gomes (aniv) - filhos.
–Adelino Barreira e Miguel Barreira - 
Idalina Barreira.
–Rogério Batista - Deolinda Batista.
–Albino Morgado, Ivone Morgado e José 
Morgado - filhas.
–Maria da Conceição Ribeiro Lopes (7º 
dia) - filhos.
Santo António - Alaina Santos.
Terça-Feira, 15 de Junho
6:20 p.m. Terço.
6:45 p.m.
–Bernardo e Helena Almeida - filho Manuel 
Almeida e nora.
–Matilde Rafael - família.

Quarta-Feira, 16 de Junho
•12:00 p.m. Hora Santa (Morimbundos).
6:20 p.m. Terço.
6:45 p.m.
–Antonio Teixeira, pais e sogros - esposa 
e filhas.
–Berta de Jesus Marta e Firmino Ligeiro 
(aniv.) Maria de Fátima Gomes.
–Nossa Senhora de Fátima - Alaina Santos.
Quinta-Feira, 17 de Junho
6:20 p.m. Terço.
6:45 p.m.
–Santíssimo Sacramento - Alaina Santos.
Sexta-Feira, 18 de Junho
8:00 a.m.
–Antonio Fernandes Alves, Jr. - Madalena 
Alves.
–Santo Cristo dos Milagres - Alaina Santos.
•Não haverá missa às 6:45 p.m.
Cânticos Para a Liturgia Dominical

Entrada: Vamos confiantes ao trono da graça
e alcançaremos misericórdia.

1º Transborda do meu coração uma bela
palavra/ Vou cantar-te, ó Rei,  este  meu salmo.

2º Belo és Tu e formoso mais que qualquer dos 
homens/ Nobre encanto se difunde por teus 
lábios.

Ofertório: Bendito sejas, Senhor nosso Pai!
Nossa alma exulta e canta: Bendito sejas,
Senhor! Nossa alma exulta e canta: Bendito 
sejas, Senhor!

1. Pelo pão e pelo vinho / dás a vida a todo o 
homem.
2. Neste pão e neste vinho / toda a terra a ti se 
of´rece.
3. Neste pão e neste vinho / o trabalho se faz 
reino.
4. Pelo pão e pelo vinho / se reúne a criação.

Comunhão: Habitarei para sempre na casa 
do Senhor. Habitarei para sempre na casa do 
Senhor.

1º O Senhor é meu pastor: nada me falta.
Leva-me a descansar em verdes prados,
conduz-me às águas refrescantes
e reconforta a minha alma.

2º Ele me guia por sendas direitas por amor do 
seu nome. Ainda que tenha de andar por vales 
tenebrosos, não temerei nenhum mal, porque 
Vós estais comigo.

3º Para mim preparais a mesa à vista dos meus 
adversários; com óleo me perfumais a cabeça
e meu cálice transborda.

Ação de Graças: 1º Obrigado, Senhor, porque 
és meu amigo Porque sempre comigo Tu estás 
a cantar No perfume das flores, na harmonia 
das cores E no mar que murmura o Teu nome 
a rezar.

Escondido Tu estás no verde das florestas nos 
campos em festa, no Sol a brilhar na sombra 
que abriga, na brisa amiga e na fonte que corre,  
ligeira a cantar

2. Te agradeço ainda porque na alegria e na 

dor de cada dia, eu Te posso encontrar quando 
a dor me consome, murmuro o Teu nome
E, mesmo sofrendo, eu posso cantar

Obrigado, Senhor, Obrigado, Senhor! Obrigado 
Senhor!

Final: 1º Sois a semente que há-de crescer, / 
sois a estrela que há-de brilhar. Sois o fermento 
da terra e o sal, / luz nova no mundo a alastrar.
Vós sois o sol da manhã a nascer, / sois a 
espiga que há-de crescer. Vós sois no mundo 
denúncia do mal, / profetas que vou enviar.

Ide, amigos, pelo mundo, anunciando o amor,
mensageiros da vida, do perdão e da paz. Sede, 
amigos, testemunhas da minha ressurreição, 
sede minha presença: Eu convosco estarei.

2º Sois uma chama que há-de acender / outros 
focos de fé e d’ amor. Sois os pastores que
hão-de guiar / os homens p’ra um reino melhor.
Sois os amigos que quis escolher, / sois palavra 
que deve gritar, sois mundo novo em que
nascerá / justiça, verdade e amor.

Liturgia da Palavra
Primeira Leitura: Ez 17, 22-24

Leitura da profecia de Ezequiel:

Eis o que diz o Senhor Deus: «Do cimo do 
cedro frondoso, dos seus ramos mais altos, Eu 
próprio arrancarei um ramo novo e vou plantá-lo 
num monte muito alto. Na excelsa montanha 
de Israel o plantarei e ele lançará ramos e dará 
frutos e tornar-se-á um cedro majestoso. Nele 
farão ninho todas as aves, toda a espécie de 
pássaros habitará à sombra dos seus ramos. E 
todas as árvores do campo hão-de saber que 
Eu sou o Senhor; humilho a árvore elevada e 
elevo a árvore modesta, faço secar a árvore 
verde e reverdeço a árvore seca. Eu, o Senhor, 
digo e faço». 

Palavra do Senhor.
Graças a Deus!

Salmo Responsorial - Sl 91
É bom louvar-Vos, Senhor.

É bom louvar o Senhor e cantar salmos ao 
vosso nome, ó Altíssimo, proclamar pela manhã 
a vossa bondade e durante a noite a vossa 
fidelidade.

É bom louvar-Vos, Senhor.

O justo florescerá como a palmeira, crescerá 
como o cedro do Líbano; plantado na casa do 
Senhor, florescerá nos átrios do nosso Deus. 

É bom louvar-Vos, Senhor.

Mesmo na velhice dará o seu fruto, cheio de 
seiva e de vigor, para proclamar que o Senhor 
é justo: n’Ele, que é o meu refúgio, não há 
iniquidade.  

É bom louvar-Vos, Senhor.

Segunda Leitura: 2 Cor 5, 6-10
Leitura da Segunda Epístola do apóstolo S. 
Paulo aos Coríntios:

Irmãos: Nós estamos sempre cheios de
confiança, sabendo que, enquanto habitarmos 
neste corpo, vivemos como exilados, longe do 

Senhor, pois caminhamos à luz da fé e não da 
visão clara. E com esta confiança, preferíamos 
exilar-nos do corpo, para irmos habitar junto do 
Senhor. Por isso nos empenhamos em ser-Lhe 
agradáveis, quer continuemos a habitar no 
corpo, quer tenhamos de sair dele. Todos nós 
devemos comparecer perante o tribunal de 
Cristo, para que receba cada qual o que tiver 
merecido, enquanto esteve no corpo, quer o 
bem, quer o mal. 

Palavra do Senhor.
Graças a Deus!

Aclamação:
Refrão: Aleluia.
A semente é a palavra de Deus e o semeador 
é Cristo: quem O encontrar permanecerá para 
sempre. Refrão...

Evangelho: Mc 4, 26-34
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo
segundo São Marcos:

Naquele tempo, disse Jesus à multidão: «O 
reino de Deus é como um homem que lançou 
a semente à terra. Dorme e levanta-se, noite e 
dia, enquanto a semente germina e cresce, sem 
ele saber como. A terra produz por si, primeiro a 
planta, depois a espiga, por fim o trigo maduro 
na espiga. E quando o trigo o permite, logo 
se mete a foice, porque já chegou o tempo da 
colheita». Jesus dizia ainda: «A que havemos 
de comparar o reino de Deus? Em que parábola 
o havemos de apresentar? É como um grão 
de mostarda, que, ao ser semeado na terra, é 
a menor de todas as sementes que há sobre 
a terra; mas, depois de semeado, começa a 
crescer e torna-se a maior de todas as plantas 
da horta, estendendo de tal forma os seus 
ramos que as aves do céu podem abrigar-se à 
sua sombra». Jesus pregava-lhes a palavra de 
Deus com muitas parábolas como estas,
conforme eram capazes de entender. E não 
lhes falava senão em parábolas; mas, em
particular, tudo explicava aos seus discípulos.

Palavra da Salvação.
Glória a vós, Senhor!

1st Reading: Ez 17:22-24 
A reading from the Book of Ezekiel:

Thus says the Lord GOD:
I, too, will take from the crest of the cedar, from 
its topmost branches tear off a tender shoot, 
and plant it on a high and lofty mountain; on the 
mountain heights of Israel I will plant it. It shall 
put forth branches and bear fruit, and become 
a majestic cedar. Birds of every kind shall dwell 
beneath it, every winged thing in the shade of its 
boughs. And all the trees of the field shall know
that I, the LORD, bring low the high tree, lift high 
the lowly tree, wither up the green tree, and 
make the withered tree bloom. As I, the LORD, 
have spoken, so will I do. 
The word of the Lord.
Thanks be to God!

Responsorial Psalm - Sl 92
Lord, it is good to give thanks to you. 

It is good to give thanks to the LORD, to sing 

praise to your name, Most High,
To proclaim your kindness at dawn
and your faithfulness throughout the night. 

Lord, it is good to give thanks to you.

The just one shall flourish like the palm tree,
like a cedar of Lebanon shall he grow.
They that are planted in the house of the LORD
shall flourish in the courts of our God.  

Lord, it is good to give thanks to you.

They shall bear fruit even in old age;
vigorous and sturdy shall they be,
Declaring how just is the LORD,
my rock, in whom there is no wrong. 

Lord, it is good to give thanks to you.

2nd Reading: 2 Cor 5:6-10
A reading from the Second Letter of Saint Paul 
to the Corinthians:

Brothers and sisters: We are always
courageous, although we know that while we are 
at home in the body we are away from the Lord,
for we walk by faith, not by sight. Yet we are 
courageous, and we would rather leave the 
body and go home to the Lord. Therefore, we 
aspire to please him, whether we are at home or 
away. For we must all appear before the
judgment seat of Christ, so that each may
receive recompense, according to what he did 
in the body, whether good or evil. 

The word of the Lord.
Thanks be to God!

Gospel Aclamation:
The seed is the word of God, Christ is the sower.
All who come to him will live forever.

Gospel: Mk 4:26-34
A reading from the holy Gospel according to 
Mark:

Jesus said to the crowds: “This is how it is with 
the kingdom of God; it is as if a man were to 
scatter seed on the land and would sleep and 
rise night and day and through it all the seed 
would sprout and grow, he knows not how. Of its 
own accord the land yields fruit, first the blade, 
then the ear, then the full grain in the ear. And 
when the grain is ripe, he wields the sickle at 
once, for the harvest has come.”
He said, “To what shall we compare the
kingdom of God, or what parable can we use for 
it? It is like a mustard seed that, when it is sown 
in the ground, is the smallest of all the seeds on 
the earth. But once it is sown, it springs up and 
becomes the largest of plants and puts forth 
large branches, so that the birds of the sky can 
dwell in its shade.” With many such parables
he spoke the word to them as they were able to 
understand it. Without parables he did not speak 
to them, but to his own disciples he explained 
everything in private.

The Gospel of the Lord.
Praise to you Lord, Jesus Christ!

São Miguel Arcanjo
São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, 
sede o nosso refúgio contra as maldades e 
ciladas do demônio. Ordene-lhe, Deus,

instantemente o pedimos. E vós, príncipe da 
milícia celeste, pela virtude divina, precipitai 
no inferno a satanás e aos outros espíritos 
malignos que andam pelo mundo para perder 
as almas. Amém.

Saint Michael Prayer
Saint Michael the Archangel, defend us in battle. 
Be our defense against the wickedness and 
snares of the Devil. May God rebuke him, we 
humbly pray and do thou, O Prince of the
heavenly hosts, by the power of God, cast into 
hell Satan, and all evil spirits, who prowl about 
the world seeking the ruin of souls. Amen.

Espaço do Pároco
Queridos paroquianos,
 No dia 20 de Junho vamos celebrar o 
dia dos pais com o nosso Tradicional Picnic e a 
missa das 11 a.m. será campal. Venha celebrar 
conosco, em família, o dia dos pais.
Durante o verão, começando em 18 de Junho, 
as missas de sexta-feira serão apenas pela 
manhã 8 a.m. Não haverá missa às 6:45 p.m.

Annual Catholic Appeal

O Institudo de Liderança oferece formação para 
os que trabalham na Catequese e Liturgia em 
todas as paróquias da Diocese. Através de
cursos online ou presencial o Instituto
oferece oportunidade para o apoio, formação e 
orientação para os líderes das pastorais e para 
os pais das crianças que estão na catequese. 
A sua missão é que aqueles que se preparam 
para receberem os sacramentos e celebram 
a Eucaristia sejam transformados através do 
encontro pessoal com Jesus. Ao fazer a sua 
doação para a Campanha Anual Católica 
você também contribui para a formação da fé 
Católica. Obrigado pela sua contribuição.

Pe. Rogério.

Oração Jubilar de Consagração:
Salve, Mãe do Senhor, Virgem Maria, Rainha do 
Rosário de Fátima!
Bendita entre todas as mulheres,
és a imagem da Igreja vestida da luz
pascal, és a honra do nosso povo,
és o triunfo sobre a marca do mal.

Profecia do Amor misericordioso do Pai,
Mestra do Anúncio da Boa-Nova do Filho,
Sinal do Fogo ardente do Espírito Santo,
ensina-nos, neste vale de alegrias e dores,
as verdades eternas que o Pai revela aos 
pequeninos.

Mostra-nos a força do teu manto protetor.
No teu Imaculado Coração,
sê o refúgio dos pecadores
e o caminho que conduz até Deus.

Unido/a aos meus irmãos, na Fé, na
Esperança e no Amor, a ti me entrego.
Unido/a aos meus irmãos, por ti, a Deus me 
consagro, ó Virgem do Rosário de Fátima.

E, enfim, envolvido/a na Luz que das tuas 
mãos nos vem, darei glória ao Senhor 
pelos séculos dos séculos.
Ámen.

13 de Junho de 2021


